Algemene voorwaarden voor alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven
Artikel 1 Algemeen
1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door patijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door
gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
4 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan
opdrachtnemer, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele
verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van
opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
Artikel 2

Offertes, orderbevestigingen en opdrachten

1 Alle offertes van opdrachtnemer zijn geldig gedurende dertig kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven.
2 Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3 Gebruiker kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4 Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt.
5 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.
6 Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3

Opdrachten

1 Indien een opdracht door opdrachtnemer mondeling of schriftelijk wordt bevestigd, wordt deze bevestiging geacht de overeenkomst
juist en volledig weer te geven, tenzij opdrachtgever binnen acht dagen na verzending schriftelijk van zijn bezwaren doet blijken.
2 Indien de opdrachtgever een opdracht verstrekt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, geschied dit uitsluitend en geheel op eigen
risico van opdrachtgever.
3 Indien er geen gewenst resultaat wordt bereikt met betrekking tot de werkzaamheden verplicht de opdrachtgever zich de gemaakte
materiaalkosten te vergoeden.
4 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te staken, indien het materiaal niet geschikt blijkt te zijn, om binnen
een redelijke termijn tot het gewenste resultaat te komen.
5 De geleverde capaciteit van de bron is die van de aangeboorde geologische bodemgesteldheid ter plekke.
6 De door de opdrachtgever, na het verstrekken van een opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de
opdrachtgever tijdig en schriftelijk ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de
tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijziging schriftelijk door ons wordt bevestigd.
7 De opdrachtgever zal zorg dragen dat wij tijdig beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen
(zoals vergunningen, ontheffingen, KLIC meldingen, schoongrond verklaringen en beschikkingen) indien deze nodig zijn. Het terrein waarin
of waarop het werk moet worden uitgevoerd moet over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of
hulpmiddelen beschikken.
8 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht,
die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra
in rekening gebracht.

9 Wij behouden ons het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te
voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de
goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende
werkzaamheden.
10 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
11 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever zijn wij, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld
of opzet aan de van ons, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.
12 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden
gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich zelf staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling
plaats vinden.
13 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van ons, tenzij door onze schuld veroorzaakt.
14 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met ons voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens
de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft
achtergehouden, hebben wij het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en zelfs alle
overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling
en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan ons
verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.
15 Wij zijn gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of laten
verrichten door derden, indien zulks naar de mening van ons een goede efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
16 Wij verplichten ons aan, aan ons opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch wij aanvaarden geen
enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
17 Indien tijdens de uitvoering van een door ons aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan ons onbekende omstandigheden of
door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, hebben wij het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de
uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen worden verrekend,
terwijl de opdrachtgever gehouden is de door ons reeds verrichte, maar van uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te
vergoeden.
18 Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien een en ander naar mening van ons is uitgevoerd conform de opdracht en/of het door
ons geleverd project door opdrachtgever juridisch in gebruik is genomen.
Artikel 4

Facturering/betaling

1 Voor rekening van opdrachtgever zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in ieder geval:
A afwijking van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens;
B onvoorziene oorzaken die naar redelijkheid en billijkheid niet voor rekening en risico van opdrachtnemer behoren te komen;
C het niet tijdig aanwezig zijn en blijven van de voor het werk benodigde vergunningen, komen ten laste van opdrachtgever;
D alle verschuldigde lozingsrechten, huren, precariorechten en overige soortgelijke rechten en kosten;
E alle gebruiks‐ en verbruikskosten van water;
F alle kosten van de voor de uitvoering benodigde vergunningen;
G alle kosten verband houdende met verontreinigde grond en/of grondwater;
H het uitzetten en waterpassen;
I het verplaatsen dan wel afvoeren van losgeboorde grond;
J grond‐, graaf‐ of sloopwerk en opnemen of herstellen van bestratingen, beplantingen e.d.;
K het opsporen, in‐ en uitgraven van kabels en leidingen;

L uitstroomvoorzieningen, het maken van vaste aansluitingen op de riolering en herstellen en reinigen van watergangen of riolering,
waarop het opgepompte water wordt geloosd.
2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden om met het oog op de uitvoering van
deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden.
4 De opdrachtgever kan zich alleen dan op verrekening beroepen, indien hetzij zijn vordering door opdrachtnemer wordt erkend, hetzij de
gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
5 Iedere betaling door opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door
opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste
openstaande rekening.
6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 5

Overmacht

1 Tekortkomingen van opdrachtnemer in uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te
wijten zijn aan schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn risico komen.
2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
A de omstandigheid dat opdrachtnemer een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig
of niet behoorlijk geleverd krijgt;
B stakingen;
C storingen in het verkeer;
D overheidsmaatregelen die opdrachtnemer verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen.
3 Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen onder aansluiting van verdere rechten
bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat opdrachtnemer tot enige vergoeding van schaden, door opdrachtgever
of derden geleden, gehouden zal zijn.
4 Alle tot aan het tijdstip van de opschorting c.q. ontbinding verrichte werkzaamheden alsmede alle ten behoeve van het werk door
opdrachtnemer tot enige vergoeding van schaden, door opdrachtgever of derden geleden, gehouden zal zijn.
Artikel 6

klachten en garanties

1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen 8 dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor druk‐, schrijf‐,
en/of telfouten en/of onduidelijkheden offertes, opdrachtbevestigingen, prospectussen of facturen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij
verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van ons als bindend.
2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
3 Wij aanvaarden generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen
van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
4 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien
van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
5 Op de geleverde goederen zijn wij nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan door de fabrikant van de geleverde
goederen aan ons verstrekte garantie, alle andere garantiebepalingen zullen wij in onze offerte/opdrachtbevestiging vermelden.
6 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbindingen van een overeenkomst kunnen vorderen.

Artikel 7

Uitsluitingen van garanties

1 Wij kunnen nimmer garantie verstrekken op de kwaliteit van het water.
2 Indien een geslagen bron na verloop van tijd geen water doch zand verstrekt, zijn reclamaties mogelijk.
3 Indien in de orderbevestiging van opdrachtnemer een capaciteit van een boorput is genoemd, betekent dit niet dat die opbrengst ook
werkelijk zal kunnen worden bereikt, omdat deze mede afhankelijk is van de aard en samenstelling van de watervoerende laag.
Artikel 8

Aansprakelijkheid

1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever indien die schade het rechtstreekse en uitsluitend
gevolg is van schuld van de opdrachtnemer.
2 Voor vergoeding van schade als bedoeld bij punt 1 komt alleen die schade in aanmerking waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan
wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen, door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, is opdrachtnemer
niet aansprakelijk.
4 De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen aanneemsom niet in
verhouding staat tot de door opdrachtgever geleden schade.
5 Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld, indien de geslagen bron zand levert.
6 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor kosten en schade aan kabels en leidingen.
7 Opdrachtgever is gehouden ons schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden
tegen ons instellen terzake van schade ontstaan door of met de door ons geleverde diensten.
8 Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen
ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
9 Adviezen worden door ons naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
verlies of schade, direct of indirect voorvloeiende uit de inhoud van de door ons gegeven adviezen.
10 Wij niet aansprakelijk voor gevolgschade , zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of
cliënt van opdrachtgever.
11 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, chemicaliën, verborgen asbest, roest en/of kalkwater. Tevens
aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor waterverontreiniging veroorzaakt door hiervoor genoemde, hetzij bij het aannemen,
uitvoeren of uitbesteden van werken.
12 opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor hinder, schade of kosten welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de opdrachtgever
of van derden, indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:
A het uitvallen van de electrische stroom;
B het niet duidelijk markeren van ondergrondse leidingen, kabels, funderingen e.d. waarvoor schade ontstaat;
C het ontvreemden of beschadigen van materieel en installaties van opdrachtnemer, ook wanneer dit ’s nachts en tijdens vrije dagen en
uren geschiedt;
D ondeugdelijkheid van materiaal, onderdelen die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
E ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de opdrachtgever aan het werk zijn gesteld;
F het uitvallen van meldinstallaties;
G het verlagen van de grondwaterstand;
H roest‐ en/of kalkhoudendwater.
13 Indien het werk mislukt, ook indien dit aan de schuld van de opdrachtnemer is te wijten, heeft opdrachtnemer het recht om in de
nabijheid van de plaats van het mislukte werk de overeengekomen werkzaamheden opnieuw uit te voeren op de overeengekomen

voorwaarden. Opdrachtgever kan van opdrachtnemer niet verlangen dat opdrachtnemer in de grond achtergebleven materiaal en/of
materialen verwijdert, terwijl opdrachtgever van opdrachtnemer geen vergoeding van enige schade en/of kosten kan vorderen welke het
gevolg zijn van de mislukking of van hetgeen in de grond is achtergebleven.
14 Indien opdrachtgever zorg draagt voor bediening en onderhoud van de installaties van ons, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schaden, toegebracht aan de installaties en het materieel van ons en tevens voor alle schade, die ten gevolge daarvan voor opdrachtgever
zelf, voor ons en voor derden ontstaan.
15 Wij verplichten de opdrachtgever bij het verstrekken van een opdracht een KLIC melding te doen, bij het falen van de juiste gegevens in
de desbetreffende KLIC melding aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen en de daaruit
voortvloeiende kosten.
Artikel 9

verzekering

Indien de opdrachtnemer medeverzekerde is in een door opdrachtgever of principaal van het werk afgesloten verzekering, kan in de relatie
opdrachtgever/opdrachtnemer het “eigen risico” van opdrachtnemer per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, die voortvloeien uit
eenzelfde oorzaak, nimmer meer bedrage dan 1% van de prijs van de opdracht met een maximum van € 1500,‐.
Artikel 10 Technische bepalingen
1 Het werkterrein dient aan opdrachtnemer ter beschikking te staan:
A vlak en bereikbaar, zonder obstakels boven, op of in de grond, welke de uitvoering van her werk kunnen verhinderen of bemoeilijken;
eventuele obstakels, vreemde voorwerpen of stoffen, welke de voortgang van het werk vertragen of belemmeren, worden door of voor
rekening en risico van de opdrachtgever verwijderd;
B goed berijdbaar voor het materieel van de opdrachtnemer indien verbetering van de ondergrond of gebruik van draglineschotten of
rijplaten nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden, zullen deze door of voor rekening van opdrachtgever worden
beschikbaar gesteld, aangelegd en verwijderd.
2 Schade aan materieel van opdrachtnemer, ontstaan door het niet of niet deugdelijk verwijderen van ondergrondse obstakels, worden
door opdrachtgever aan opdrachtnemer vergoed.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1 Wij zijn ten alle tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te halen, indien opdrachtgever zijn
verplichtingen jegens ons niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,‐
voor elke dag dat hij in gebreke blijft.
2 Het is ons toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor
promotionele doeleinden.
Artikel 12 Toepasselijk recht
1 Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten zijn, ook wanneer de uitvoering der werkzaamheden buiten Nederland plaats
vindt, het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing.
Artikel 13 Betalingen/ te late betalingen
1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt.
2 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen,
is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de
verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
3 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke wij moeten maken ter effectuering van onze rechten, zijn voor rekening van
opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,‐.
4 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die
werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

Artikel 14 Aanvullende voorwaarden
1 De opdrachtgever verplicht zich voor de werkzaamheden benodigde water en electriciteit kosteloos ter beschikking te stellen.
2 De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang /doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte werkzaamheden, tevens moet er
zorg gedragen worden voor een goede bereikbaarheid van onze machines.
3 Bij uitvoering van een opdracht zijn wij nimmer verantwoordelijk voor de navolgende werkzaamheden te weten: grondwerk, boor‐ en
zaagwerkzaamheden, het vrijmaken van de ondergrond van obstakels, zoals leidingen, kabels, puin enz. en bovengrondse obstakels zoals
luifels, kabels en bomen tenzij anders overeengekomen.
4 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verzakkingen, anders dan door eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.
5 Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van het aangeboorde bronwater, derhalve komen alle kosten t.b.v.
het boren c.q. slaan van een waterbron alsmede het niet functioneren van de waterbron voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15 Geschillen
1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.
2 Op alle overeenkomsten en transacties van ons met de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.
3 Alle geschillen, hoe ook genaamd zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de
rechtbank Roermond, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. Nochtans is de
opdrachtnemer ook gerechtigd een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
Artikel 16 Slotbepaling
1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij ons.

